
REGLAMENT VILATRAIL 2018 

El “VILATRAIL 2018” es una prova de 21 kilòmetres (mitja marató), organitzada per el CLUB 
ESPORTIU FONDISTES VILASSAR DE DALT. 

Amb sortida y arribada a la Plaça de l’Ajuntament de Vilassar de Dalt (Barcelona), la prova es 
celebrarà el dia 22 d’abril de 2018 i la major part del recorregut passarà per dins el Parc 
Natural de la Serralada Litoral. 

1. Requisits dels participants 

Per a participar al Vilatrail s’han de complir els següents requisits: 

 Ser major d’edat el dia de la prova. Podran participar també el menors d’edat 
compresos entre els 16 i els 18 anys, categoria júnior, sempre que acompanyin la seva 
inscripció amb el corresponent document d’autorització dels pares o tutors que es pot 
descarregar a www.vilatrail.com. 

 Estar perfectament informat sobre que és el VILATRAIL 2018 i disposar dels 
coneixements, experiència, material i dels nivells físics i psicològics  

necessaris per poder suportar i superar els possibles problemes relacionats amb la pròpia 
pràctica de la disciplina de la mitja distància, desnivell, geografia i l’entorn feréstec de 
l’esdeveniment, tals com la fatiga, els problemes digestius, els problemes musculars i 
articulars, les contusions, ferides lleus, el fred, la pluja, neu, boira, calor...etc. 

 Realitzar correctament tots els passos i registres per la inscripció. 
 Acceptar les condicions i normativa del VILATRAIL 2018. 
 Mitjançant aquest punt anterior els participants inscrits al VILATRAIL 2018 declaren 

entre altres punts, que participen de forma voluntària, sota la seva responsabilitat i 
reunint les condicions físiques i de salut necessàries per participar en una prova 
d’aquestes característiques. 

 Tots els participants, tot i disposar de targeta federativa oficial de Muntanya, 
quedaran coberts per una assegurança inclosa en el preu de la inscripció, la vigència 
de la mateixa es limitarà al dia de la prova i serà tramitada per la mateixa 
Organització. 

 El CLUB ESPORTIU FONDISTES VILASSAR de DALT es reserva el dret d’exclusió del 
VILATRAIL 2018, inclòs abans del començament de la competició, a aquells 
participants que entorpeixin la gestió i/o desenvolupament de la mateixa amb el seu 
comportament, igualment, podrà realitzar excepcionalment admissions que no 
compleixin amb els requisits anteriors. 

2. Inscripcions 

2.1 Límit de dorsals. 
 

El VILATRAIL 2018 disposa de 650 places repartides en: 

600 dorsals: Oberts a tothom amb inscripció mitjançant la WEB de Vilatrail des de la web 

www.vilatrail.com a un preu de 22,00 €. 

50 dorsals: Reservats per l’Organització. 

 

http://www.vilatrail.com/


L’Organització es reserva el dret d’ampliar o de reduir el número de dorsals a cobrir per 
motius de seguretat o per altres motius que puguin afectar el bon desenvolupament de la 
jornada. Si això passes, aquesta modificació seria anunciada amb suficient antelació a la web 
del VILATRAIL 2018 www.vilatrail.com 

Un cop realitzada y acceptada la inscripció al VILATRAIL 2018, no es tornarà l’import de la 

inscripció, en cap cas, excepte si es donen les condicions de l’article 7 (Devolució del preu de 
la inscripció fins al 31 de Març, canvi de nom fins al 7 d'Abril) 

2.2 Llista d’espera 

Durant la inscripció, si s’esgoten els dorsals s’haurà d’escollir si es desitja entrar a una llista 
d’espera. 

 En cas de que quedi una plaça vacant, l’Organització contactarà per email al primer 
de la llista d’espera per oferir-li l’opció de formalitzar la inscripció. Si quedés una 

segona plaça lliure, es contactaria amb el segon de la llista d’espera, i així 
successivament. Les comunicacions es faran sempre mitjançant l’email que l’aspirant 
hagi donat en el moment de la inscripció. Un cop el primer candidat de la llista 
d’espera entri a la llista d’inscrits, el segon candidat de la llista d’espera passarà a ser 
el primer de la llista d’espera i per tant el proper serà el contactat en cas de plaça 
vacant. La persona inscrita a la llista d’espera, tindrà 48 hores per formalitzar la 
inscripció, a comptar a partir de la comunicació via email per part de l’Organització de 
la cursa, en cas de no tenir resposta per part de l’aspirant perdria la seva possibilitat i 
continuarà amb el següent de la llista. En cas d’haver perdut la plaça a la llista no es 
podrà tornar a inscriure. 

 Formar part de la llista d’espera NO implica haver pagat un dipòsit, simplement un 
cop atorgats els dorsals la pàgina web, automàticament i a petició de l’usuari, 
t’inscriu a la llista. La comunicació es farà mitjançant la pàgina web i l’email. 

3. Avituallaments i assistència 

 Cada participant haurà de seguir tot el recorregut marcat, sense saltar-se les senyals i 
passant per tots els punts de control. 

 A mes a mes dels controls fixes indicats a la web oficial www.vilatrail.com 
l’Organització pot situar controls “mòbils” a qualsevol punt del recorregut. 

 Cada participant està obligat a atendre les peticions i preguntes de qualsevol 
comissari, metge, infermer o responsable de l’avituallament ja siguin controls 
estipulats o a qualsevol punt del recorregut. 

 Els participants podran tenir assistència personal a qualsevol avituallament, però s’ha 
de tenir en compte que l’accés en cotxe a alguns avituallaments pot estar tallat per 
raons de seguretat o mal estat dels camins. 

 En algun punt d’avituallament hi haurà una hora límit de pas pel control determinat i 
serà requisit indispensable passar abans de l’hora de tall establert per poder 
continuar la competició. Els horaris seran publicats a la web www.vilatrail.com 
Cada avituallament disposarà d’aliments i begudes que variaran en funció del 
kilòmetre on es trobi. Els productes dels avituallaments es podran consultar en la 
web. 

 Els aliments i begudes hauran de ser consumits a l’avituallament, la quantitat 
necessària per garantir suficients reserves energètiques per arribar al proper 
avituallament. 

 Cada avituallament, té principi i final, no es podrà tirar envolcalls i similar fora 
d’aquests llocs, marcats per l’organització. 
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 Per utilitzar l’avituallament serà requisit imprescindible portar posat el dorsal a un 
lloc visible. 

 A l’arribada a Vilassar de Dalt els participants disposaran d’una zona dotada amb 
menjar, servei mèdic, massatges, etc… 

 Els corredors podran utilitzar una zona de dutxes i descans habilitada per tals efectes. 

4. Servei de guarda roba. 

L’Organització també posarà a disposició dels participants un servei de guarda roba 
permanent a la zona d’entrega de dorsals per que puguin deixar el material que desitgin tenir 
al arribar. Aquest material haurà d’estar a una bossa o motxilla que s’ha d’identificar amb 
una etiqueta facilitada per l’Organització. Igualment en aquest cas l’Organització no 
comprovarà l’estat de la bossa ni del material del seu interior, així doncs no atendrà 
reclamacions de trencament de la mateixa i/o material del seu interior ni per la pèrdua dels 
objectes que contengui. 

Per això es recomana que tant la bossa com el material del seu interior no siguin fràgils ni de 
valor y que el tancament de la bossa estigui ben assegurat per evitar pèrdues. 

La bossa es podrà recollir fins el tancament de la carrera, un cop passat aquest horari, la 
organització, no es fa responsable del material dipositat dins el guarda roba. 

5. Seguretat y assistència mèdica 

Durant tota la prova hi haurà equips mèdics i de seguretat interns que estaran coordinats amb 
protecció civil, policies locals i la direcció central del VILATRAIL 2018, situada a Vilassar de 
Dalt. 

Per defecte aquests equips estaran distribuïts entre els diferents avituallaments i el corredor 
podrà sol·licitar la seva ajuda o assistència mèdica en cas de necessitar-la. 

Tots els corredors es sotmetran al judici del metge sempre que aquest li ho sol·liciti, següent 
la valoració de l’equip mèdic el que prevalgui sobre qualsevol altre, donat això, els metges i 
infermers podran: 

 Eliminar de la prova (anul·lant el dorsal) a tot corredor que considerin no apte per 
continuar. 

 Ordenar la evacuació de qualsevol corredor a qui considerin en perill. 
 Ordenar l’hospitalització de qualsevol corredor quant aquesta es consideri necessària. 

La direcció de cursa mai qüestionarà el criteri o les decisions mediques preses pels equips 
mèdics. 

EMERGENCIES DURANT EL RECORREGUT 

Tots els corredors estan obligats a socórrer a qualsevol altre participant que ho necessiti dins 
les pròpies capacitats i coneixements. De no fer-ho implicaria incórrer en un delicte greu per 
omissió de socors, estipulat per la llei en cas de que el propi corredor o un company no 
pogués arribar a un avituallament pel seu propi peu degut a una emergència mèdica o 
qualsevol altre tipus, s’hauran de seguir les següents instruccions: 

Comunicar la incidència i/o accident al voluntari o al control més proper perquè aquests 
donguin avís urgent a la Direcció de la Cursa. 



S’ha de tenir en compte que la major part del recorregut del VILATRAIL 2018 passa per zones 
on només s’hi pot accedir a peu, lo que significa que els equips mèdics i/o de rescat poden 
trigar a arribar al lloc on es troba el problema. 

Per aquesta raó, es necessari que: 

 ÚNICAMENT SI ES POSSIBLE ens desplaçarem a un punt on tinguem cobertura SEMPRE 
DINS EL RECORREGUT MARCAT per poder estar en contacte permanent i directe amb 
la Direcció de Carrera. 

 Tenir en compte que un cop demanada l’ajuda, es mobilitzaran una sèrie de medis en 
base a la informació transmesa i es per això que la informació que facilitem es molt 
important. 

 NO podrem sortir mai del camí marcat, ja que això dificultaria la localització. 

A l’hora de planificar el material haurem de preparar-nos per  

situacions de pas molt lent, inclosos moments d’espera en condicions meteorològiques 
adverses. 

Haurem d’avisar de qualsevol canvi que es produeixi entre el moment de la trucada i de la 
nostre localització per part dels equips d’emergència. 

6. Abandó i evacuació 

 No està permès abandonar fora d’un avituallament, amb l’excepció de que el 
corredor estigui ferit o lesionat. 

 Un cop a l’avituallament, el corredor comunicarà la seva voluntat d’abandonar la 
prova al responsable de l’avituallament, el mateix responsable anul·larà el dorsal. 

S’ha de tenir en compte els següents punts en relació a l’evacuació: 

 Únicament en alguns avituallaments, indicats com a punts d’abandó, existiran medis 
de transport per evacuar als corredors que abandonin. 

 En el cas d’abandonar passat un punt marcat com a lloc d’abandó serà necessari 
tornar al punt en qüestió i comunicar la retirada al responsable del control. 

 Si en el camí de tornada el corredor es troba amb els “escombres” que tanca la 
prova, seran aquests els que invalidaran el dorsal. 

 En el cas de que el corredor no pugui arribar pel seu propi peu al punt 
d’abandonament mes proper podrà esperar a l’avituallament on es trobi fins al seu 
tancament, per tornar per altres medis dels que disposi el personal d’aquest 
avituallament. 

 En cas de condicions meteorològiques desfavorables que obliguin a la parada total o 
parcial de la prova, l’Organització garanteix la evacuació en el menor temps possible. 

 MEDIR LES FORÇES: Quant ens trobem en un avituallament hem de medir molt bé 
quines són les nostres forces i sobre tot, quant de camí ens queda per arribar al punt 
d’abandó. 

 No hem d’aventurar-nos a continuar si no estem convençuts de que podem arribar al 
proper punt. 

 Aquells que tinguin assistència pròpia hauran de tenir en compte que els accessos a 
alguns avituallaments poden estar tallats per raons meteorològiques, y per tant 
hauran de mantenir-se informats a través de la web o del Facebook. 

 



7. Modificació del recorregut, temps de pas o suspensió de la prova. 

Si per males condicions meteorològiques o causes de força major, l’organització es 
reserva el dret de suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o recorregut de la 
prova. 

7.1 Modificació del recorregut/ temps de pas i neutralització/suspensió.  

Durant la setmana prèvia a la prova i en base a las previsions meteorològiques del 
moment, l’Organització podrà començar a avisar sobre possible canvis que es puguin produir. 

La decisió definitiva s’anunciarà durant el briefing del dissabte (consultar lloc i hora 
al programa). 

Aquesta mateixa informació es facilitarà simultàniament a través de xarxes socials i web 
oficials del VILATRAIL 2018.  

Per aquells que no puguin assistir al briefing. 

En el cas que durant el dia de la prova les previsions siguin pitjors a les previstes 
anteriorment i es consideri que es posa en perill als corredors independentment del material 
que utilitzin (Tempesta elèctrica, falta de visibilitat, nevades o gel abundant, etc..) es podrà 
retardar la sortida o parar/neutralitzar la prova, si aquesta ja està en marxa. Si les condicions 
no milloren passades unes hores es suspendrà definitivament el VILATRAIL 2018. 

7.2 Suspensió de la prova abans de la data prevista.  

En cas d’anul·lació de la prova per causes de força major i amb una antelació de més 
de 7 dies respecte a la data de sortida, es realitzarà una devolució parcial de l’import de la 
inscripció. El percentatge variarà en funció de la data de la suspensió i per tant de les 
despeses ja realitzades. 

En el cas de que l’anul·lació sigui durant els 7 dies anteriors a la sortida del VILATRAIL 
2018 i per causes alienes a l’Organització, o en cas de suspensió de la prova un cop realitzada 
la sortida, no es contemplarà cap reembossament. 

8. Penalitzacions y reclamacions 

Les penalitzacions descrites a la següent taula seran aplicades al lloc i al moment en 
que es cometin. Les persones autoritzades per sancionar podran ser els comissaris, metges i 
responsables de cada avituallament o punt de control. 

Las penalitzacions que impliquen una sanció de temps s’hauran de complir al mateix 
punt on es produeixi la infracció i davant del responsable sancionador. 

No complir la penalització significaria incórrer en una falta de “desobediència“ de les 
ordres dels comissaris, responsables de l’avituallament, metges o infermers, penalitzada amb 
la desqualificació. 

 

 

 

 



Tabla de penalitzacions 
DESCRIPCIÓN DE LA FALTA 

(De major a menor gravetat) 

PENALITZACIÓ 

Omissió d’auxili a un altre persona Desqualificació i prohibició de participar a 
futures edicions. 

Abandonament sense haver-ho notificat a 
l’Organització en el moment de 
l’abandonament. 

Desqualificació i prohibició de participar a 
futures edicions. 

Cedir el dorsal/xip a un altre persona per 
que en rellevi durant part de la prova o 
perquè la faci sencera. 

Desqualificació i prohibició de participar a 
futures edicions al propietari original del 
dorsal. 

Conducta antiesportiva cap a altres atletes o 
cap algun membre de l’Organització. 
Desqualificació/desobediència de les odres 
dels comissaris, responsables de 
l’avituallament, metges o infermers. 

Desqualificació. 

Negar-se a passar un control mèdic Desqualificació 
Saltar-se un pas de control Desqualificació. 
Sortir del recorregut marcat retallant la 
distancia del recorregut 

1r. avis -- 1 Hora 

2n avís – Desqualificació 
Tirar residus a zones no habilitades 
voluntàriament o qualsevol conducta que 
pugui fer mal al medi natural. 

1r. avis -- 1 Hora 

2n avís – Desqualificació 
Asistencia individual fora de les zones 
d’avituallament. 

1r. avis – 1/4 Hora 

2n avís -- Desqualificació 
Realitzar 100m o més acompanyat d’una 
persona sense dorsal i amb clares intencions 
d’ajudar al corredor. 

1r. avis – 1/4 Hora 

2n avís -- Desqualificació 
Sortir del recorregut marcat NO retallant o 
inclús augmentant la distancia del 
recorregut.  

Es valorarà segons les causes. 

9. Jurat de competició  

 Totes les reclamacions es deuran presentar per escrit omplint un formulari que es 
podrà recollir a la zona d’arribada a Vilassar de Dalt, previ pagament d’una fiança de 
50€ (en efectiu), que es retornaran en cas de resolució favorable al corredor. 

 Cada reclamació serà estudiada i resolta pel jurat de competició que estarà format 
per: 

El director de cursa 
El director esportiu 
El responsable del crono 
Un corredor escollit a l’atzar i acceptat por les dues parts 

 No es podrà presentar cap recurs contra la resolució del jurat de competició. 
 Els terminis per presentar una reclamació i el temps de resolució de la mateixa 

variaran en base a la gravetat de la falta i l’efecte que la resolució pugui tenir a la 
classificació. 

 Reclamacions per faltes amb penalització per desqualificació: s’hauran de presentar 
com a màxim dues hores després del tancament del VILATRAIL 2018. 

 La resolució es prendrà en un termini màxim de 7 dies. 



En cas que la resolució sigui favorable al corredor, es retornarà la fiança + l’import de la 
inscripció i en cas que sigui desfavorable no es retornarà cap import. 

Les reclamacions per faltes amb penalització de temps, s’hauran de presentar màxim 2 hores 
després de que el corredor passi per Meta. En cas de resolució favorable al corredor, se li 
tornarà la fiança i es restarà el temps de penalització aplicat. En cas contrari, no es tornarà 
l’import ni es modificarà el temps. 

Els terminis per la resolució d’aquest tipus de faltes són els següents: 

Abans de l’entrega de premis: En cas que la resolució afecti a la classificació dels corredors 
premiats. 

En un termini màxim de 7 dies: En cas que la resolució no afecti a la classificació dels 
corredors premiats i sempre abans de que es publiquin les classificacions definitives a la web. 

10. Categories y premis 

10.1.Categorías VILATRAIL 2018 

 Absolut masculí (3 primers) 
 Absolut femin (3 primers) 
 Sènior/ masc. /fem. (18 a 39 anys) Primer de la categoria 
 Veterans /masc. /fem. (40 a 49 anys) Primer de la categoria 
 Màster/masc./fem (50 anys en endavant) Primer de la categoria 
 Local/ masc./fem. Primer de la categoria 
 Júnior/ masc./fem. Primer de la categoria 

10.2 Premis i trofeus 

El primer classificat de cada categoria i els 3 primers de la general rebran un trofeu. Els 
trofeus no són acumulables. 

11. Objectes oblidats i perduts. 

Un cop finalitzat el VILATRAIL 2018 i fins un període posterior a 15 dies, 
l’Organització guardarà els objectes oblidats y perduts durant la prova, els quals s’hauran 
d’anar a buscar durant els 15 dies següents al lloc i horari que s’indicarà a la web. 

Finalitzat aquest període, l’Organització no respondrà a les peticions dels seus propietaris. 

12. Drets d’imatge 

L’entitat organitzadora es reserva el dret sobre la imatge de la prova en  

exclusivitat, així com el dret de la explotació audiovisual y periodística de l’esdeveniment. 

Qualsevol projecte mediàtic o publicitari haurà de comptar amb el consentiment de 
l’Organització. 

13. Protecció de dades 

Conforme lo disposat a la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, 
y a la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació, les dades personals recollides 
formaran part d’una base de dades inclosa en un fitxer inscrit al Registre General de 
Protecció de Dades, titularitat del VILATRAIL 2018. 



Aquestes dades seran tractades amb les següents finalitats: 

. Gestionar les dades relatives a la persona física que presenta sol·licitud de inscripció en els 
terminis previstos, necessaris per l’organització, realització i publicació dels resultats de la 
prova esportiva. 

. Informar sobre noves activitats, productes y serveis que realitzi VILATRAIL 2018. El Club 
Esportiu Fondistes Vilassar de Dalt disposa dels mitjans necessaris per garantir la seguretat i 
confidencialitat d’aquestes dades. D’aquesta manera VILATRAIL 2018 (Club Fondistes de 
Vilassar de Dalt) pot compartir les dades necessàries per la inscripció a la prova amb les 
entitats col·laboradores, encarregades de la gestió de les inscripcions i tràmits anàlegs. 

Els participants poden exercir els seus drets d’Access, Rectificació, Cancel·lació i Oposició 
mitjançant un correu electrònic a l’adreça vilatrail@gmail.com 

14. Modificacions del reglament 

Les modificacions del reglament seran degudament comunicades a través de la web. La 
realització de la inscripció implica el reconeixement i acceptació del reglament. 

15. Tot allò que no estigui previst  en el present Reglament queda sota la decisió de 
l’organització del VILATRAIL 2018. 
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